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מספרנו :א11024/
באמצעות פקס02-6467001 :
ובדואר רשום

לכבוד,
מר אביחי מנדלבליט ,עו"ד
היועץ המשפטי לממשלה
משרד המשפטים
רח' צלאח אלדין 29
ירושלים
א .נ,.

הנדון :אחריות על תנאי כליאה והחזקה באגפי חקירות השב"כ
הנני לפנות אליכם בדחיפות בבקשה לדעת מי הגורם האחראי על תנאי כליאה והחזקה באגפי
חקירות שב"כ ,כפי שיפורט להלן:
 .1הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל (להלן":הוועד") ,הינו עמותה ציבורית רשומה בישראל,
שעיקר עיסוקה במאבק משפטי וציבורי נגד עינויים ובהגנה על זכויותיהם של עצורים
ונחקרים.
 .2בחלק ניכר מהתלונות שהגשנו בשמם של עצורים ואסירים לכבודך ,הלנו על תנאי הכליאה
וההחזקה באגפי חקירות השב"כ במהלך החקירות.
 .3הנוסח הרגיל של התשובה לתלונות הנ"ל ,שמתקבל מטעם הממונה על המבת"ן ,עו"ד רחל
מטר הוא ":הגוף האמון על התנאים בבתי המעצר בישראל הוא שירות בתי הסוהר .לפיכך את
כל טענותיו של המתלונן בנוגע לתנאים הפיזיים במתקן המעצר שבו הוחזק יש להעלות בפני
רשות בתי הסוהר ולא בפני שירות הביטחון הכללי".
 .4ביום  19.11.2015הגשנו תלונה בשמו על העצור צדקי אלמקת ת.ז , 080956998 .לכבודך ,
ליחידה הארצית לחקירת סוהרים ,ולקצין תלונות עצורים ואסירים במשרד לביטחון פנים.
התלונה מוענה לכל הגופים המוזכרים לעיל מאחר שמרשנו התלונן ,בין היתר ,על תנאי כליאה
והחזקה מחפירים בעת חקירתו באגף חקירות שב"כ בבית סוהר קישון.
 .5תלונתו של העצור הנ"ל כללה ,בין היתר ,החזקתו בתא כשקירותיו מחוספסים בצבע אפור
כהה ,ישנם שירותים מסוג "ג'ורה" .כמו כן ישנו פתח אוורור בתקרה שמוציא אוויר קר מאוד,
ופתח אחר ששואב את האוויר .הטמפרטורה בתא שהוחזק הייתה מאוד נמוכה ,דבר שגרם לו
להרגיש ברע.
 .6ביום  11.01.2016קיבלנו מענה מקצין תלונות אסירים ועצורים לגבי תלונתו של מרשנו ,ובה
צוין ,בין היתר ,כי "תלונתך המתייחסת לתנאי כליאתו ותנאי אחזקתו (תנאים פיזיים) ,באגף
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החקירות שב"כ ,נושא זה אינו נמצא באחריות שב"ס ועל כן יש להפנות תלונה זו לגורמי
הביטחון למתן התייחסות".
תשובת קצין תלונות אסירים ועצורים מיום  11.01.2016מצ"ב.
 .7יצויין כי עד רגע כתיבת שורות אלו טרם התקבל מענה מהממונה על המבת"ן לגבי תלונתו של
מרשנו נגד חוקרי השב"כ ,ואולם מתשובות למקרים קודמים ידוע לנו כי תנאי ההחזקה
והכליאה באגפי השב"כ נמצא באחריות שב"ס ,כפי שפירטנו לעיל.
 .8יצוין כי החזקת נחקר במעצר בתנאים מחפירים דווקא בתקופת החקירה מעלה חשד כבד
לשימוש בתנאי כליאה כאמצעי חקירה פסולים ,המיועדים לשבירת רוחו של הנחקר ,אשר
מהווים יחס משפיל ו/או בלתי אנושי ו/או אכזרי ועלול להגיע לכדי עינויים בשילוב עם יתר
אמצעי החקירה שנעשה בהן שימוש .מעצר בתנאים אלה אף סותר סטנדרטים בינלאומיים
מינימאליים של תנאי מעצר הולמים ( ראהUnited Nations Standard Minimum (,2015 :
 , .Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rulesוכןthe Body of ,
Principles for the Protection of All Persons under any Form of Detention of
.Imprisonment, 1988; and the Basic Principles for the Treatment of Prisoners, 1990).
תנאי מעצר אלו אסורים גם לפי הדין הישראלי (סעיף  9לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות
אכיפה – מעצרים) ,תשנ"ו – .)1996
 .9לאור התשובות הסותרות שהוצגו לעיל ,נבקשך להכריע באחריות מי מהרשויות נמצא הנושא
של תנאי כליאה והחזקה באגפי השב"כ בעת החקירה ,ולהודיענו על כך .כמו כן ,נבקש תשובה
קונקרטית לגבי תלונתו של מרשנו צדקי אלמקת לגבי תנאי כליאתו והחזקתו בעת חקירתו
באף השב"כ בבית סוהר קישון.
 .10לטיפולך המהיר נודה.
בכבוד רב,
מאיסא אבו סאלח -אבו עכר ,עו"ד

העתק:
מר יואב קזאז ,קצין תלונות אסירים ועצורים במשרד לביטחון פנים .פקס02-5418054 :
גב' יוכי גניסין ,עו"ד .היועצת המשפטית של שירות בתי הסוהר ,פקס08-9193840 :
גב' רחל מטר ,עו"ד  .הממונה על המבת"ן  ,רח' צאלח אלדין  29ירושלים ,בפקס02-6466230 :
גב' ז'נה מודזגברישווילי ,עו"ד ראשת המבת"ן .באמצעות מייל.
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